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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. október  30-i  rendes  

üléséről. 

Jelen vannak:  Sipos László polgármester, Bogár István, Badacsonyi Lajos, Patakiné Sümegi 

Mária Erzsébet,  Tóth Bálint, Mándli Péter, Vizlendvai László képviselők, Fazekas István 

jegyző, Bencze Ildikó jegyzőkönyvvezető.             

Sipos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Bencze Ildikót, hitelesítőknek pedig  Mándli 

Péter és Bogár István képviselőket. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

N A P I R E N D: 

1./ Közös hivatallal kapcsolatos álláspont ismertetése  

a) hivatal működtetése 

b) befogadó nyilatkozat Böde Hottó kapcsán 

c) jegyzői feladatok átadása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

2./ Lőtérrel kapcsolatos folyamatok 

     Előadó: Tóth Bálint képviselő 

3./  Falubejárás tapasztalatai, adott feladatok kitűzése 

      Előadó: Sipos László polgármester 

4./ Pályázati helyzet, tájékoztatás a pályázatokról 

      Előadó: Sipos László polgármester 

5./  Idősek napja feladatai 

      Előadó: Sipos László polgármester 

6./ Kemenceház működési szabályzata, Szabályzatok 

     Előadó: Badacsonyi Lajos képviselő 

7./ Munkaköri leírások elkészítése 

      Előadó: Bogár István képviselő 
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8./ Közúttal kapcsolatos feladatok (táblák gyalogátkelőhelyek) 

      Előadó: Tóth Bálint képviselő 

9./ Zászló tervek 

      Előadó: Sipos László polgármester 

10./ Fiatalok lőtere 

      Előadó: Sipos László polgármester 

11./ Éves munkaterv 

      Előadó: Sipos László polgármester 

12./ Utca elnevezése 

      Előadó: Sipos László polgármester 

13./ Egyéb ügyek 

a) lakossági panasz szomszédra 

b) Luki András kérelme 

c) Falu tájékoztató elkészitése 

 

Zárt ülés: 

14./ A polgármester beszámolója a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről 

     Előadó: Sipos László polgármester 

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

1./ Közös hivatallal kapcsolatos álláspont ismertetése  

a) hivatal működtetése 

b) befogadó nyilatkozat Böde Hottó kapcsán 

c) jegyzői feladatok átadása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

- (írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal kapcsolatos 

polgármesteri megbeszélés során mire jutottak. Nagyjából mindenki részéről hajlandóság 

mutatkozott arra, hogy a megállapodás közösen jöjjön létre. Elmondta, hogy nem szabad 

veszélybe sodorni az eleve elképzelt struktúrát, miszerint Teskánd a jó kapcsolatokra 

törekszik a szomszédos falvakkal. Ennek köszönhetően ez hosszú távon egy stabil és erős 

központja lehet a Göcseji és a Zala menti településeknek. 
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Arról van szó, hogy 7 település polgármester ült le és beszélte meg a működéssel kapcsolatos 

dolgokat. Ezt követően Patakiné Sümegi Mária Erzsébet és Tóth Bálint képviselőtársaimmal 

átszámoltuk a Közös Hivatalhoz való hozzájárulást, ami a 7 településsel együtt, beleértve 

Teskándot is nullára kihozható, tehát Teskánd sem tesz ehhez hozzá. Ezt gazdasági 

szempontból Ildikóval is átbeszéltük, aki szintén azt mondta, hogy ez igy szoros, de 

teljesíthető. Azt gondolom, hogy ez igy a többiek szempontjából is elfogadható, mert egy-két 

polgármester elég érdekes hozzáállást tanúsított. Azt még tudni kell, hogy mindegy ki a 

hetedik, 6 falu nem tudja ezt a költségvetést még létszámcsökkentéssel sem fenntartani.  

Az előzetes nyilatkozatok alapján nem változik az eddigi önkormányzatok összetétele, vagyis 

az 5 falu továbbra is együtt marad, nem kell teljesen új szerkezetet kialakítani. Arra van 

szükség, hogy hozzájárulást adjunk, hogy befogadjuk a 2 jelentkezőt, Bödét és Hottót. Ehhez 

kell egy befogadó nyilatkozatot jóváhagynunk.  

Bogár István alpolgármester kérdezte, hogy ezt minden bent lévő településnek meg kell 

adnia? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen, minden testületnek meg kell adnia és akkor 

készülhet el a megállapodás, ami a Közös Hivatal működését tartalmazza.  

Sipos László polgármester kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, 

hozzászólása. 

Bogár István alpolgármester hozzászólásában javasolja, hogy minél előbb fogadjuk ezt el, 

mert nem lehet tudni a környező települések sorsát és jó ha ennek a 7 településnek már van 

egy aláirt megállapodása, ami által előnyös helyzetbe kerülhetünk. Nem leszünk 

kényszerhelyzetben. Olyan helyzet is előfordulhat, hogy ha lesz a környezetünkben olyan 

település aki nem tudott csatlakozni azt hozzánk teszi a kormányhivatal. 

Sipos László polgármester is elmondta, hogy minél előbb kössük meg a megállapodást, mivel 

úgy korrekt a környező településekkel szemben, hogy tudják mi a helyzet és aki érintett 

legyen ideje a létszámát összeszedni. Emellett külön köszönöm Patakiné Sümegi Mária 

Erzsébet és Tóth Bálint képviselőtársammal, hogy segítettek és több, különböző variációjú 

költségvetés tervezetet dolgoztak ki a hivatal jövőbeni működésével kapcsolatban. Azt 

szerettem volna, ha minden község lakosságszámarányos támogatást ad a hivatalhoz, de a 

társközségek és a csatlakozó települések részéről is olyan igények jelentkeztek, melyek a 

Közös Hivatal létét veszélyeztették. Ezért abban maradtunk, hogy nem kell hozzájárulni 

senkinek, a 2020. évi költségvetés igy biztosítható, de előre nem látható. Ezért abban az 

esetben, ha vis major helyzet adódik, megszorul a Hivatal, a költségvetés nem tartható, 

számoljuk át és létszámarányos hozzájárulással biztosítsuk a működését. Ez belefoglaltatik a 

megállapodásba, amivel a többiek is egyetértettek.  

Vizlendvai László képviselő kérdezte, hogy akkor ez le lesz írva? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy ez benne lesz. 

Tóth Bálint képviselő hozzászólt, hogy ezt igy is nagyon szorosnak tartja és az egy következő 

kérdés, hogy kivitelezhető-e. Ezért is javasolta, hogy ez kerüljön bele a megállapodásba, ezt 

ne zárjuk ki, hiszen akkor majd mindenki ide akar jönni. Az is egy fő kérdés, hogy ha ingyen 
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akar csatlakozni a későbbiekben a problémás települések kellenek-e nekünk ingyen. Például 

Kustánszeg vagy Hottó. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy voltak makacs pillanatok. 

Vizlendvai László képviselő kérdezte, hogy a makacs pillanatok során nem fordult meg a 

fejedben, hogy akkor köszönöm szépen, most is megvagyunk kétezren.  

Sipos László polgármester válaszolt, hogy nem, mert a hivatal működéséhez, 

finanszírozásához mindenki kell, ehhez a lakosságszámhoz rendeli hozzá a 13 főt. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő is hozzászólt, miszerint más felállásban is meg 

lehet szervezni egy hivatalt. 

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ha problémás egy település 

akkor nem szükségszerű hogy velünk legyen. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy nem mindegy melyik az a település, 

mert ha azon keresztül tud jönni egy másik település, akkor fontos, hogy ő legyen. 

Bogár István alpolgármester hozzászólt, hogy az elmúlt 5 évben Teskándnak volt 

hozzájárulása a Közös Hivatalhoz, a többieknek viszont nem. Ezen túl elmondta, hogy 2014-

ben belekerült a megállapodásba, az hogy, ha az aljegyzői státusz betöltésre kerül, akkor azt 

Salomvár javasolja. Kérte, hogy ez kerüljön ki belőle.   

Fazekas István elmondta, hogy a többi település is hozzájárult a működéshez. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérése volt, hogy szeretné megismerni milyen 

együttműködés kerül aláírásra.  

Sipos László polgármester válaszában elmondta, hogy természetesen amint elkészül a 

tervezet, azt minden testület meg fogja kapni, és meg is kell szavazni. Ezen túl szeretné 

kontrolláltatni a Kincstárral és a Kormányhivatallal is.  

Ezután Sipos László polgármester kérte, hogy hozzon a képviselő testület egy határozatot 

amiben elfogadja Böde és Hottó csatlakozási szándékát a Hivatalhoz. Vagyis hozzájárulunk 

ahhoz, hogy Böde és Hottó községek a Közös hivatal része legyen. Kérte, hogy aki ezzel 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 7 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormánya 52/2019. (X. 30.) számú határozata 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja Böde Község Önkormányzata és 

Hottó Község önkormányzata csatlakozási szándékát a Teskándi Közös Önkormányzati 

hivatalhoz. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Teskándi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozással összefüggő feladatok elvégzéséről 

gondoskodjanak. 

 

Felelős:  Sipos László polgármester, Fazekas István jegyző 

Határidő:  azonnal és 2019. december 12. 

 

1./c. a jegyzői feladatok átadása 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Jegyző Úr 2019. 

december 31-ig kérte jogviszonyának fenntartását, annak indokaként, hogy júniusban ne 

legyen új jegyző, majd a választásokat követően az új testületek határozzák meg, hogy kivel 

dolgoznak. Igy Jegyző Úr vállalta, hogy bár nyugdíjas lehetne, de feladatait ebben az átmeneti 

időszakban december 31-ig ellátja. Elmondta, hogy a jegyző felmentési ideje belenyúlik a 

közös Hivatal 2020. évi költségvetésbe. Mivel ez a költségvetés nagyon szoros, felvetette, 

hogy ha Jegyző Úr december 1-jével adná át a feladatát, akkor mi megtakaríthatnánk 1 havi 

illetményét. Jegyző Úr nagyon gáláns volt és azt mondta, hogy Ő november 1-jétől is nagyon 

szívesen átadná, igy a 2020. évi költségvetést nem érintené. Ebben az esetben az a helyzet áll 

elő a 2019. évre, hogy miután nincs se jegyző se aljegyző, ezért erre a 2 hónapra meg kellene 

bízni olyan személyt akinek van erre végzettsége. Végzettsége Ildikónak van, ami jelenleg 

függőben van, abszolutóriuma van, de nincs nyelvvizsgája. Ezzel a megoldással tudnánk a 

költségvetést rendben tartani. Jegyző Úr abban is partner volt, hogy mindemellett továbbra is 

segítene a feladatok ellátásában, miután a Marika táppénzen van. Ez azonban még teljesen 

képlékeny, ezzel kapcsolatosan várja Sali Zsófia Főosztályvezető Asszony véleményét, 

miszerint ez működhet-e igy.  

Bogár István képviselő kérdezte, hogy ezt most el kell-e fogadni? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy nem kell, ez most egy elképzelés, mellyel tudjuk a 

2020. évi szoros költségvetést tartani. Aztán majd a kiirt nyilvános pályázat után tudjuk 

folytatni. 

Tóth Bálint képviselő kérdezte, nyilvános pályázat lesz? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen. 

Bogár István képviselő is hozzászólt, hogy majd a 7 település polgármestere fogja elfogadni, 

hogy ki lesz a jegyző. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy akkor most november 1-jétől 

megbízzuk az Ildikót? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen, Ildikót megbízzuk.  

Bencze Ildikó is hozzászólt, hogy a Jegyző Úr hivatalosan még nem nyilatkozott arról, hogy 

november 1-jétőt vállalja-e, vagy sem, csak beszélgetés szintjén. Valamint még egy 

hozzászólása volt a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban, az, hogy ez a költségvetés 

nullásan kihozható az a jelenleg tervezett felállás esetén van, amennyiben január 1-jén bejön 

az új jegyző, új költségvetést kell majd készíteni, és nem tud garanciát vállalni arra, hogy az 
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akkor is nullás lesz. Elmondta, hogy a jegyző által kialakított munkaszervezethez lehet valódi 

költségvetést készíteni.  

Tóth Bálint képviselő hozzászólásában elmondta, hogy amennyiben a polgármesterek a 

tervezettnél magasabb összegben állapítják meg a jegyző illetményét, az pont az a helyzet lesz 

amikor össze kell ülni és mindenkinek hozzá kell járulni e költségekhez. Teskánd nem tudja 

ezt kifizetni, jelenleg az óvoda is nagy terhet jelent. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a Jegyző Urat most felmentjük a 

munkavégzés alól? 

Fazekas István jegyző elmondta, hogy az a helyzet, hogy a képviselő testület nem tudja Őt 

felmenteni, csak a polgármesterek.  

Sipos László polgármester elmondta, hogy jelen helyzetről kért állásfoglalást, melyben 

megkérdezte ennek folyamatát, most csak tájékoztatta a képviselőtestületet. 

2./ Lőtérrel kapcsolatos folyamatok 

     Előadó: Tóth Bálint képviselő 

Tóth Bálint képviselő tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Jegyző Úrral találkoztak a Lőtér 

tulajdonosával, aki elmondta az elképzeléseit. A tulajdonost tájékoztatták a zajhatás 

problémájáról, a lakossági felháborodásról. Miután mindkét fél elmondta az elvárásait, abban 

állapodtak meg, hogy a Lőtér tulajdonosa e hét végéig elkészít egy nyitvatartási tervezetet, 

melyben szeretné a hétvégét is korlátozott időben. Tóth Bálint kérdezte Jegyző Úrat hogy 

megjött-e a hivatalos kérés ez ügyben. 

Fazekas István jegyző elmondta, hogy nem. 

Vizlendvai László képviselő hozzászólt, hogy ha a tulajdonos nem írja meg a kérését, akkor 

írjuk meg mi és arról egyeztessünk. Elmondta, hogy alkossunk rendeletet. 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy megnézte ennek jogi hátterét, rendelettel lehet 

korlátozni a működést, azonban ha már elkezdték a tulajdonossal az egyeztetést meg kellene 

várni az Ő álláspontját. jelezte, hogy a rendelet alkotása során a lakosság igényeit is 

figyelembe kell venni. 

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy nem érti hogy annak idején 

hogy jöhetett ez létre úgy, hogy a képviselő testület nem tudott róla. Akkor értesült róla 

maikor már engedélyezett volt. Jelezte, hogy a város főjegyzőjéhez már több panasz is 

érkezett Erzsébethegyről és környékéről. Elmondta, hogy ebben a város nem tud intézkedni, 

mivel nem a város közigazgatási területéhez tartozik, azonban a város felkereshet minket. 

Sipos László polgármester két dolgot tett hozzá: 

- Korábbi 08.22-ei jegyzőkönyvből kikereste, hogyan lett ezzel kapcsolatban 

tájékoztatva a képviselő testület, idézte  

“Dormán Jenő kérdése, hogy a lőtér hol van a településen? 
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Németh Ágnes polgármester a téglagyár területén van, itt lett kialakítva a lőtér, 

vadaspark. Versenyt is rendeztek. Lehet sörétes, golyós és anyaggalamb lövész 

versenyt is rendezni.” 

Bogár István alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy tudomása szerint ennél 

korábban már be lett adva a rendezési terv módostás, vadaspark és erdei iskola címén. 

Tóth Bálint képviselő hozzátette, hogy Ő is körbejárta ezt a témát a Kormányhivatalnál, és 

megtudta, hogy a rendezési terv kulcskérdés a lőtérrel kapcsolatban, azonban nálunk ez 

agyagbányaként működik. 

Bogár István alpolgármester úgy tudja a rendezési terv lett módosítva. 

Vizlendvai László képviselő kérdezte, fog fizetni-e és mi alapján iparűzési adót? 

Fazekas István jegyző válaszolt, hogy árbevétel alapján. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy Ő kiment október 23-án és szólt, mivel többen 

keresték, hogy a nemzeti ünnepnapon is lőnek. Azt tapasztalta, hogy megértő volt, de nehéz 

lesz kompromisszumra jutni. Véleménye szerint nehezíti a helyzetet, hogy 2021. évben lesz a 

Vadászati Világkiállítás. 

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a 2021-es Vadászati 

Világkiállítás preferált területe Zalaegerszeg, Keszthely és nem Teskánd. 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy kapott egy panaszos levelet 

Szenterzsébethegy lakóitól, akik aláírásokat gyűjtenek, mivel Őket nagyon erősen érinti a 

visszapattanó hang. Ő az azonnali megszüntetést kéri, hivatkozva az Alaptörvényben szereplő 

alapjogokra. 

Vizlendvai László képviselő kérdezte, hogy a Lőtér jelenlegi tulajdonosa hova valósi? 

Fazekas István jegyző válaszolt, hogy szegedi. 

Vizlendvai László képviselő javasolta, hogy olyan megállapodás kellene, melyben a 

vállalkozó számított bevétele is megvan, ugyanakkor a lakókra is tekintettel van. Véleménye 

szerint érzékeltetni kellene a tulajdonost a probléma nagyságáról, mert úgy tűnik nem 

érzékeli. Elmondta, hogy senki nem akarja, hogy egy vállalkozás tönkre menjen, de azt is 

figyelembe kell venni, hogy itt mennyi ember él. 

Tóth Bálint képviselő hozzátette, hogy ebben a témában nagyon gyors változás kell. 

Badacsonyi Lajos képviselő azt javasolta, hogy a vasárnapot tiltsák meg, hétköznapokon 

pedig lehetne egy normális időkorlátban, külön téli időszakban és nyári időszakban. 

Részünkről is lehet kompromisszum, de késő estig ne engedjük.  

Vizlendvai László képviselő hozzátette, hogy nemzeti ünnepeken és egyházi napokon se 

lehessen nyitva. 
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Bogár István képviselő javaslata volt, hogy a hétvégéből esetleg engedhetnénk 2 napot, 

amikor Nemzetközi Verseny van, de mindenképpen a lakosság előzetes tájékoztatása mellett. 

Mándli Péter képviselő elmondta, hogy a vállalkozó azt mondta, hogy egy éves tervet fog 

készíteni. 

Vizlendvai László képviselő hozzátette, hogy a hanghatás védelméért tehetne valamit a 

vállalkozó. 

Sipos László polgármester azt mondta, hogy készül egy szabályozás, mely a lakók számára is 

elfogadható, és ez addig tart, míg a hanghatást nem tudja csökkenteni. 

Badacsonyi Lajos képviselő annyit tett hozzá, hogy Ő a gyenedsiási lőtérre jár és megnézte, 

hogy ott kb. 250 méterre van a legközelebbi ház. 

Bogár István képviselő kérdezte, hogy ott is halja a lakosság a lövéseket? 

Badacsonyi Lajos képviselő válaszolt, hogy igen, azonban ott 50 éve lőtér van és kezdetben 

nem volt ekkora a lakosság. Ezen kívül elmondta, hogy Teskándon még csak sörétes lövészet 

van, sokkal rosszabb a golyós, mert nagyobb a hangja. Gyenesdiáson most az Európa-

bajnokságra megoldásként szigetelt fakkokat készítettek a lőállásba, azonban ezt sörétesbe 

nem lehet megcsinálni.  

Vizlendvai László képviselő hozzászólt, hogy ezek szerint a hangatás itt kivitelezhetetlen. 

Tóth Bálint képviselő hozzászólt, hogy erdősávokat esetleg lehetne kialakítani, azonban az 

hosszú idő. 

Sipos László polgármester mondta, hogy azért az autópályáknál is van olyan megoldás ami a 

hangot nem engedi ki. Ezen kívül megoldás lehetne, ha egy csíkot vágnának a dombba. 

Badacsonyi Lajos képviselő még elmondta, hogy a skeet pálya esetén 9 lőállás van egy 

fékörnek a közepén, akkor milyen irányba legyen hangszigetelés. Csak egy irányban lehet 

hangszigetelni a lőállást. 

Sipos László polgármester végezetül javasolta, hogy amikor majd bejön a vállalkozó ajánlata, 

azt kiküldi és utána alakítsuk ki a szabályozást. Továbbiakban kérte, hogy a jövő heti ülésen 

ismét vegyék elő a Lőtér ügyét. 

3./  Falubejárás tapasztalatai, adott feladatok kitűzése 

      Előadó: Sipos László polgármester 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./  

Sipos László polgármester elmondta, hogy ehhez a napirendhez küldött ki előzetes 

tájékoztatót, és kérte, hogy az ezen szereplő feladatokat nézzék át. 

a) Ilona kápolna fák levédése, helyi védettséget jelent, ezt a feladatot rábízzuk a műszaki 

ügyintézőre. 
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b) Az odavezető út már hivatalosan bejegyzett út, az ezzel kapcsolatos feladat megoldott. 

 

c) Alsómező, járdasziget problémája esetén meg kell nézni milyen megoldást lehet 

kivitelezni.  

Feladattal megbízott képviselő, Tóth Bálint 

 

Alsómezővel kapcsolatban felmerült még egy probléma, egy 2 évvel ezelőtti szennyvíz 

felújítási beruházás ellenére a szennyvíz probléma nem oldódott meg, ezt jelezni kell a 

Zalavíz Kft. felé.  

Feladattal megbízott Sipos László polgármester 

 

d) Petőfi u-Hottó elágazó saroknál lévő járda javítását ideiglenes megoldásként zsákos 

aszfalttal kellene megoldani. 

Feladattal megbízott személy a karbantartó 

 

e) Petőfi utcai buszmegálló javításra szorul, nagyon rossz állapotban van. Javítását fém 

lemezekkel saját kivitelezésben kellene megoldani. Anyagra árajánlatot kérünk. 

Feladattal megbízott képviselő: Tóth Bálint 

 

f) Út szélének takarítása a közúthoz tartozik 

 

g) Agrár-Coop melletti sarok tisztítása, bokor megnyírásával kapcsolatban felvesszük a 

kapcsolatot az Agrár-Coop vezetőjével 

Feladattal megbízott Sipos László polgármester 

 

Bogár István képviselő ezzel kapcsolatban jelezte, hogy több megkeresés érkezett, 

miszerint az Agrár-Coop melletti járdásra, ami az iskolától vezet ki a Petőfi utcára, 

nagyon sötét, nincs kivilágítva. Javasolja, hogy középre egy napelemes lámpát tegyünk. 

 

Feladattal megbízott Sipos László polgármester 

 

h) Fenyőfa az egykori kápolna udvarában nagyon megnőtt és gondot okoz, belelóg a 

toronyba és az épületben is kárt okoz. 

 

Vizlendvai László hozzászólt, hogy kell keresni egy vállalkozót, aki szakszerűen kivágja.  

Badacsonyi Lajos képviselő jelezte, hogy ezt a gondot az egyház felé kellene jelezni, 

mivel az Ő tulajdonuk. 

 

i) Templom felé az út külterület, melynek vízlevezetésére készült terv, melyre pályázat 

került beadásra.  

 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy a vízjogi engedély megvan-e? 
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Fazekas István jegyző válaszolt, hogy nincs, de a pályázat benyújtásának nem volt 

feltétele, a kivitelezésig kell megszerezni. 

 

j) Toldi utcán áthaladva van egy csatornasüllyedés. 

 

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ez azóta probléma mióta az 

az út elkészült. Tudomása szerint az ott lakó már kétszer megjavíttatta, ennek ellenére úja 

megsüllyedt és nem tudni miért. Korábban történt kamerás csatornavizsgálat, de sajnos 

nem tudni mi okozhatja ezt a gondot, valószínűsíthetően valamilyen víz mozgás lehet. 

 

k) A temető melletti park gondozása, sövény nyírását Sport u. elején megbeszéltük a 

karbantartóval. 

Vizlendvai László képviselő javasolta, hogy jó lenne oda hozatni 4-5 db ősalmafát. 

Sipos László polgármester hozzátette, hogy arról is esett szó, hogy parkoló is lehetne, 

vagy zöldhulladék lerakó. 

 

Bogár István képviselő javasolta, hogy a zöld hulladéklerakót az iskola mögötti területen 

kellene megoldani. 

 

Vizlendvai László képviselő javasolta, hogy társadalmi munka keretében takarítsuk ki és 

tavasszal ültessünk gyümölcsfákat. 

 

l) A temető melletti szemetes rendebételét megbeszéltük, rendezni fogják. 

m) A falubejárás során az emlékművet is megnéztük, ahol a világitást és a padokat 

tönkretették. 

  

Vizlendvai László képviselő javasolta, hogy amennyiben lesz lehetőség pályázni Modern 

Falu Program keretében faluközpont kialakítására, figyeljünk erre. 

 

n) Fitt park esetén felmerült, hogy kellene valami megoldás egy mellékhelyiség 

kialakítására. 

 

Bogár István képviselő javasolta az öko wc-t.  

Sipos László polgármester összefoglalta a javaslatokat, és elmondta, hogy az Öko wc a 

buszmegálló hátuljánál lenne megvalósítva, mert ott nem lóg ki a környezetből. 

 

o) A Hajnal u. és a Petőfi u. átereszek kialakításával kapcsolatban beszéltünk a 

karbantartóval.  
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Badacsonyi Lajos képviselő jelezte, hogy ezt kézzel nem lehet kitisztítani, talán 

vízsugárral. Véleménye szerint mindenképpen meg kell oldani az áteresz tisztítását, mert 

évek óta el van telve. Nagy esőzéskor átfolyik a víz és az árok tele van iszappal. További 

gondot jelent az is, hogy lezárták a végét. Feltelik az árok és ez balesetveszélyes. 

p) További problémát jelentenek a nem megfeleő árkolások.  

 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy ez kinek a feladata. 

Fazekas István jegyző válaszolt, hogy a lakók feladata az árok tisztítása. Elmondat, hogy 

komoly probléma a szintezés, az hogy középen kezdik az árkok kitisztítását 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet jelezte, hogy az is probléma amit az önkormányzat 

megcsináltatott. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy kérjenek árajánlatot és szakszerűen legyen 

megcsináltatva. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy ki tudná ezt koordinálni, melyik az a terület ami 

fontossági sorrend szerint előnyt élvez? 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy bízzuk meg a karbantartót, nézze meg. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy a Hajnal utca és a Virág utca. 

Javasolta, hogy kezdjük el és haladjunk sorban. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy ki legyen ennek a felelőse?  

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy legyen a műszaki ügyintéző, hiszen a 

karbantartónak Ő a közvetlen felettese.  

 

q) Áthaladtunk a fa-hídon, mely le van terítve zöld szőnyeggel, ami jól bírja az időt, de nem 

szellőzik alatta a fa.  

 

Vizlendvai László képviselő hozzászólt, hogy nem csúszik. 

 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy, ha vizes akkor csúszik. 

 

Sipos László polgármester elmondta, hogy biztonsági szempontból lett rátéve, az a baj, 

hogy felszakadozott. Ezen kívül a fát és a korlátot is kezelni kellene tavasszal. 

 

Vizlendvai László képviselő javasolta, hogy társadalmi munka keretében is el lehetne ezt 

végezni, megvesszük az anyagot, és jön egy szakember, aki irányítja a feladatokat és a 

civil szervezetek segítségével, 10-12 emberrel ez megoldható lenne. Vállalta, hogy segít 

ennek összeszervezésében. 
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r) A garázsok sorsa, tulajdonviszonya, felhasználása, üzletsor mögötti terület kialakítása 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az üzletsor mögötti területről van szó, az ottani 

parkolást úgy lehetne megoldani, hogy hátul egy körforgóval parkolók kerülnének 

kialakításra. Elmondta, hogy ott található 2 önkormányzat tulajdonában álló garázs is, a 

terület azonban 5 községgel közös. Javasolta, hogy a területi viszonyokat rendezni kell. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy ennek kialakítása után a főút jobb oldalán 

legyen megtiltva a parkolás. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy a Május 1 utcai padka javítását is 

meg kellene oldani. 

Tóth Bálint hozzászólásában elmondta, hogy a járda építése is folytatódhatna, ha 

elkészülne a korlát és később egy gyalogátkelő is lehetne. 

/Vizlendvai László képviselő távozott az ülésről./ 

4./ Pályázati helyzet, tájékoztatás a pályázatokról 

      Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatásában elmonda, hogy a mellékletben részletezett 

pályázatok közül két nyertes van eddig, a többi be van adva. Elmondta, hogy a szolgálati 

lakások felújítására is be lett adva október hónapban. A Digitális Értéktárral kapcsolatban 

elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a pályázat menedzserével.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy a Digitális Értéktár pályázatában 

Teskánd is gesztor. 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen, továbbá elmondta, hogy ennek a projektnek 

másik gesztora Kispáli település, ahol elkezdődött a beruházás, és a munka, ezért nem lenne 

célszerű dobni a pályázatot. 

Badacsonyi Lajos képviselő kérdezte, hogy mit is jelent ez a pályázat? 

Bogár István alpolgármester elmondta, hogy lesz egy interaktív tábla a kerékpárútnál, ami 

megmutatja, milyen értékek vannak a településeken. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy 18 település irt alá 

együttműködési megállapodást. 

5./  Idősek napja feladatai 

      Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester az idősek napjával kapcsolatosan tájékoztatta a képviselő testületet 

a teendőkről. Javasolta hogy személyesen szólítsák meg az időseket.  
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Bogár István alpolgármester elmondta, hogy jó ötletnek tartja a személyes megkeresést, 

elosztják a képviselők egymás között az idősebb lakosságot, azonban nagyon rövid most az 

idő erre. Képviselőnként 30-40 embert jelentene. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő is hozzászólt, hogy ha lenne még egy hónap akkor 

jó lenne. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy az idei évben maradjanak a hagyományos 

meghívónál, és kérdezte, mennyien szoktak eljönni. 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy az előző évek alapján kb. 100 fő. Elmondta, hogy a 

vacsorát is ennek megfelelően kellene szervezni. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy kellene több árajánlatot kérni. 

Mándli Péter képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az iskola auláját, valamint egy 

műsort biztositani tud a rendezvényhez. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő is hozzászólt, hogy az iskolai műsoron túl legyen 

kulturális értéke is. Korábbi években is e rendezvény fénypontja szokott lenni a kulturális 

műsor. 

Badacsonyi Lajos képviselő javasolta a Zalaapáti harmonikazenekart.  

Sipos László polgármester végül elmondta, hogy Horváth Károlyt, illetve a Zala zenekart 

keressük meg. 

6./ Kemenceház működési szabályzata, Szabályzatok 

     Előadó: Badacsonyi Lajos képviselő 

Badacsonyi Lajos képviselő tájékoztatta a képviselőtestületet, hogyan lehetne szabályozni a 

kemenceház működését. Elmondta, hogy több településen egy főállású ember működteti az 

IKSZT-t, ami jelenleg Teskándon nincs. Elmondta, hogy Ő elkészíti a működtetésre 

vonatkozó szabályzatot, de nem tudja ki fogja működtetni. Véleménye szerint valakire rá kell 

osztani ezt a feladatot. Elmondta, hogy vannak jogszabályban előirt kötelező és nem kötelező 

feladatok amit az IKSZ-nek el kell látni. Ezen túl a bérbeadásnak is vannak szabályai, 

szerződés keretében valakinek át kell adni, és vissza is kell venni. Valakinek gazdájának kell 

lenni, és akkor sokféle programot meg lehetne valósitani.  

Sipos László polgármester hozzászólt, hogy jelenleg a műszaki ügyintéző látja el az ezzel 

kapcsolatos feladatokat. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy a takarítást nem a bérlőnek kellene kiadni, hanem 

kötelező jelleggel a bérleti díjon felül, megfelelő juttatás fejében kellene megoldani. Azaz a 

takarítási díjat köteles kifizetni. 

7./ Munkaköri leírások elkészítése 
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      Előadó: Bogár István képviselő 

Bogár István alpolgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az önkormányzati 

dolgozók munkaköri leírását felül kell vizsgálni és újra szabályozni. Ennek elkészítését 

vállalta, a dolgozókkal egyeztetett és egyeztet majd az elkészítés során. A védőnő az 

egyeztetéskor jelezte, hogy a védőnői épülettel és a parkolással vannak gondok. 

Továbbiakban elmondta, hogy a Kemenceház bérbe adását a Hivatal műszaki ügyintézőjére 

kellene bízni. Felhívta a figyelmet, hogy a helység méretéből adódóan nem lehet 

vállalkozóval működtetni, gondot jelent az is, hogy a konyha nagyon le van amortizálva. A 

konyha és a Kemenceház között van egy átjáró amit használható helyiséggé kellene tenni, 

például a könyvtár is lehetne ott. Véleménye szerint a parkgondozónak télen van szabad 

kapacitása, ezt is felül kell vizsgálni, hiszen vannak nekünk intézményeink ahol szükség van a 

munkájára. 

Mándli Péter képviselő jelezte, hogy az iskolában délelőtt nagy szükség lenne takarítóra főleg 

télen. 

Bogár István alpolgármester ezek után elmondta, hogy minden hónapban le fognak ülni a 

dolgozókkal és megbeszélik a teendőket. 

8./ Közúttal kapcsolatos feladatok (táblák gyalogátkelőhelyek) 

      Előadó: Tóth Bálint képviselő 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy egyeztetett a közúttal, a gyalogátkelőhely nem lesz 

egyszerű feladat, de megoldható.  

Sipos László polgármester jelezte, hogy volt még kérés egy tükör és egy megállni tilos tábla 

elhelyezésével kapcsolatban, melynek kihelyezésekor a lakókkal is kell egyeztetni. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy ez a közúthoz tartozik? 

Fazekas István jegyző válaszolt, hogy a közút nem fog táblát kitenni, de nem ellenzi, ha az 

önkormányzat indokoltnak tartja, a hozzájárulásuk kell. 

9./ Zászló tervek 

      Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy elkészült 20db zászló, ami 

kb. 80ezer forint volt, valamint célszerű lenne Teskánd zászlót is kihelyezni a településen. 

Badacsonyi László képviselő jelezte, hogy hasznos lenne a Hősi emlékműnél lévő nagy zászló 

címeres zászlóra történő cseréje is. Javasolta, hogy a faluközpont akár lehetne itt is. 

10./ Fiatalok lőtere 

      Előadó: Sipos László polgármester 
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Sipos László polgármester elmondta, hogy bejelentés érkezett, miszerint a fiatalok hangosak. 

Elmondta, hogy a fiatalokkal kapcsolatos ügyek intézésével Mándli Péter képviselőt bízzak 

meg. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok legyenek tekintettel az ott lakókra és a környezetre is. 

Elmondta, hogy ebben az esetben az önkormányzat is segíti a fiatalokat a vizesblokk, 

valamint a hangszigetelés tekintetében. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő jelezte, hogy ide is kellene házirend, nyitva tartás. 

11./ Éves munkaterv 

      Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet az idei év végéig tervezett 

ülésekről. Munkaterv a jegyzőkönyv melléklete. 

12./ Utca elnevezése 

      Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester elmondta, hogy nevet kell adni a teskandihazak.hu oldalról induló 

legújabb szakasznak, térképen megmutatta melyik szakasztól van szó, majd javasolta, hogy 

legyen a Vorhotai utca folytatásaként Vorhotai utca.  

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 7 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormánya 53/2019. (X. 30.) számú határozata 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Vorhotai utca 

folytatásaként a közterület nevét Vorhotai utcaként határozza meg. 
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13./ Egyéb ügyek 

a) lakossági panasz szomszédra 

b) Luki András kérelme 

c) Falu tájékoztató elkészítése 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy lakossági panasz érkezett 

egy szomszédra, kérdezte jegyző Úrat, mi erre a lehetőség. 

Fazekas István elmondta, hogy birtokvédelmet lehet kérni. 

Ezt követően Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Luki 

Andrástól érkezett egy kérelem, hogy szeretné a területe mögötti önkormányzati területet 

gondozásba venni, lekertelni, majd 5 év múlva sajátjának tekinteni. 

Bogár István képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ez esetben fel kell értékeltetni és 

azon az áron eladni, ingyen nem lehet önkormányzati területet átadni. 100.000.-Ft-ot javasol. 

Majd Sipos László polgármester kérte, a képviselő testületet, hogy gondolják meg milyen 

módon fogják megvalósítani a lakosok tájékoztatását az önkormányzat munkájáról, 

döntéseiről. 

Bogár István képviselő véleménye az volt, hogy 2-3 havonta adjanak ki tájékoztatót. 

Sipos László polgármester ezen kívül hibabejelentőt is javasol a község honlapjára, ahova a 

lakosok jelezhetik a problémákat, ennek figyelésével a műszaki ügyéntézőt bízza meg. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a kemenceház konyhájába lévő konvektor cserére 

szorul, ennek megoldását intézi. Továbbá jelezte, hogy a füstölésre is kell megoldást találni, 

várja a javaslatokat. 

Fazekas István jegyző hozzászólt, hogy a zöld hulladékot terítés ellenében viszik el. 

Sipos László polgármester javaslata alapján lerakókat kellene létesíteni, azonban a tiltás 

ellenére fennáll a veszély, hogy más szemetet is leraknak oda. 

Sipos László polgármester kérte Bogár István alpolgármestert, hogy az iparkamara által a 

pályázatokkal kapcsolatos november 6-án tartandó tájékoztatóra menjen el. 

Badacsonyi Lajos képviselő ajánlotta, hogy célszerű lenne valamilyen pályázatfigyelő 

szolgáltatásra előfizetni. 

Bogár István képviselő jelezte, hogy 2010. óta komoly probléma, hogy a Sport utcai házak 

mögötti területen megszűnt a csatorna átfolyása és folyamatosan áll benne a víz. Erre lenne 

megoldás és kéri az önkormányzatot ennek megoldására. 

Sipos László polgármester felhatalmazta Bogár István alpolgármestert, hogy nézzen utána, 

kérjen árajánlatot. 
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Bogár István képviselő továbbiakban jelezte, hogy a Sportpályánál lévő mellékhelyiségbe 

célszerű lenne 2db mozgás érzékelő lámpát és nyomógombos csapot is felszerelni. Jelezte, 

hogy a temető feljáró világítását is meg kell oldani. Javasolta a temető környéki területet 

Nemzeti Ünnepek (03.15.; 08.20.; 10.23) megemlékezésének helyszínéül.  

Mándli Péter képviselő felajánlotta, hogy a falu karácsonyfájának díszítésébe az idei évben is 

segítenek az iskolás gyermekek. 

 

A következő 14./ napirendi pontot a képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalta.    

 

                                                                   Kmf. 

 

 

 Sipos László Fazekas István 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

  Mándli Péter      Bogár István    

 jegyzőkönyv-hitelesítők   


